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Gelbėkime badaujančią
Lietuvą!
*

Dekime aukas Tautos
Fondan!
- S

LITHUANIAN DAILY FRIEND
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CHICAGO, I L U N O l S , PIRMADIENIS,

OENTS

RIAUŠĖS IR AUSTRIJOS SOSTINĖJE YIENNOJE
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111.. on February
4, 1918, as reąuired bv the act of
October 6, 1917.

Amsterdam, vas. 3.—Ka
riuomenė išvaikė demon
strantu minias nuo Bavari
jos karaliaus rūmų YVittelsbach, pranešta iš Muniehe.
Suareštuota daugelis dar
bininku vadovu, tarp kuriu
yra K u r t Eisner, rašėjas, ir
ponia Lerch.
Socijalistų
susirinkimo
tmkšmingi regimai.
Geneva, vas. :». — Viennoje pakilo riaušės del mai
sto. Daug krautuvių apiplė
šta.
Londonas, vas. 3. — Ber
lyno gatvėse kraujas lieja
si susirėmus streikininkams
su kariuomene, anot prane
šimo iš Amsterdamo.
Amsterdam, vas. 3.
Gauta čia cenzūruotos zimos apie riaušes ir streiką
Berlyne. Iš to matyt, kad
streikas tenai ue juokais
1 >rasiplatinęs.
Darbininku streiku palie
sta visos didžiojo Berlyno
dalys, išėmus Unter den
Linden ir Schloss-Platz.
Depešoje pažymima, kad
Schloss-Platz, kur randasi
kaizerio rūmai, visiškai dar
bininkų apleista.
Kares stovis Berlyne.
Berlyne paskelbta karėstovis. Apie tai formaliai
perskaityta Sehloss-Platz'e.
Tuo pačiu laiku paskelbta
specijaiis karės teismo po
sėdis,
Militarine
vyresnybė
streikininkų šeimynoms su
mažino maisto porcijas, kad
tuo būdu priversti darbi
ninkus grįžti į darbus. Ma
noma,
jogei
vyriausybė
badmiriavimu privers dar
bininkus prie paklusnybės.
Didelės riaušės įvyko ties
Moabit Dili, kur streikinin
kai mėgino nuo bėgių nu
versti gatvekarius. Atpyškėjus policijai, streikinin
kai išsiskirstė. _
Mūšiai Berlyno gatvėse.
Riaušės įvyko pietinėj
Berlyno dalyj. Pakėlė jas
streikininkai užpuldami at
sisakiusius streikuoti dar
bininkus. Vakar po pietų
gatvekarių važinėjimas su
laikytas. Streikininkai su
stabdė gatvekarius, vežan
čius į darbą darbininkus.

METAI-VOL. III.

Entered aa Second Class Matter Mareli 31, 1916, at Chicago, Illinois u n d e r the Act of March 3, 1879.

KRAUJAS LIEJASI BERLYNE
Streikininkai daužo gatvekarius ir krautuves

STREIKININKAI VAI
KOMI NUO BAVARIJOS
KARALIAUS RŪMŲ.

VASARIO (FEBRUARY) 4 D., 1918 M.

True translation filed with the post- True translation filed with the po.st- True translation filed with the postmaster at Chicago, III., on Februarv master at Chicago, 111., on February master at Chicago, 111., on Februarv
j 4, 1918, as reąuired by the act of 4, 1918, as reąuired byVthe act of 4, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.
October 6, 1917.
petober 6, 1917.

NEŽINIA KATRŲ PUSĖJ UŽPUOLIMAS ANT P A
RYŽIAUS PAVADINA
TEISYBĖ.
MAS ŽMOGŽUDYSTE.
Londonas, vas. 3.—Anot
Britanijos vyriausybės tvir
tinimo, šioje karėje visas
pasaulis neteko laivų 3 mi
lijonu tonu intilpimo, arba
lik 9 nuošimtį visų laįvų.
Oi vokiečiu laikraščiai
•

Paskui perkirto kabelį, ku
tvirtina, kad nuo pradžios
riuo gatvekariai buvo varo
nardančiu laivių veikimo
mi. Ligi sutemos siautė ue- karės juostojo nuskandinta
laivu 9 milijonai tonu intil
ramybės.
Baisus reginiai buvo ir pimo. Tuo tarpu tuo metu
šiaurinėj Berlvno dalvj.
pagaminta naujų laivu tik
Pricmiestyj Treptov gat 4 milijonai tonu intilpimo.
vekariai išvartyta ir kabelis
True translation filed vvith the postperkirsta.
master at Chicago, 111., on Fobruary
4, 1918, as reąuired by the act or'
Tas pat įvyko ir Spaudau October G, 1917.
priemiesty j Siemenstadt.
SU LAIVU ŽUVO 224
J
Vienoj vietoj gaujos a p
ŽMONĖS.
gulė duonkepy klą ir šitos
savininką privertė padaly
Londonas^vas. 3/- Brita
ti duona be duonženkliu.
nijos karės ofisas paskelbė,
i
r
Streikas
prasidėjo
j kad Tarpžemių jūrėse narLemberare.
! dančioji laivė sausio 21 d.
Pavojingos riaušės Įvyko j nuskandino anglų transporpraeitą ketvirtadieni} Ber-!ta " L d i i ^ f i L " Žuvo 7 ofilyno. dalyje Spaudau, kur cieiiai ir 217 kareiviu,
yra labai svarbios .k a re?
True translation filed with the postdirbtuvės.
I master at Chicago, Ilf., on Fobruary
G a i l i o s b l l V o U ž p u o l u s i o s *. *918, as reąuired by the act of
. ' . .
..
October 6, 1917.
Tr.

net kareivius. \ ienas poliėijautas
nutrauktas
arklio ir apmuštas.
Septyniose karės medžia
gos dirbtuvėse Berlyne pra
vesta specijaiis karės sto
vis ir streikininkams įsaky
ta būtinai pradėti darbą šiį tą pirmadienį. Jei nepa
klausys, bus patraukti ka
rės teisman.

REIKALAUJA INTER
NUOTI ROOSEVELTA.

Tulsa, Okla., vas. 3.—čio
nai pagamino nemažą sen
saciją, kuomet įvairiose vie
tose pasirodė peticijos, ku
riose reikalaujama, kad ka
rės metu butų internuotas
buvęs Suv. Valstijų prezi
dentas pulk. Roosevelt.
Peticijas žmonėms dalija
Darbininkai grįžta į darbus.
knygvedis Scott. Trumpu
Pusofieijaliai
Berlyne
laiku jau daug parašu pa
štai kas paskelbta:
dėta.
v "Anot vakarinių laikraš
čių pranešimo, šiandie įvy True translation filed with th^ postko vienur-kitur suirutės. master at Chicago, 111., on February
4, 1918, as reąuired by the act of
Tas suirutes pakėlė jauni October «, 1917.
NORĖTA NUŽUDYTI
mas ir govėda, bet ne tik
M. SAVINKOV.
rieji
demonstrantai. Yra
žinių, jogei streikas praėjo.
Petrogradas, vasario 3.—
"Kai-kuriose dirbtuvėse
darbininkų skaitlius didėja Priešbolševikiniai laikraš
čiai praneša, kad norėta nu
tūkstančiais.
"Visi laikraščiai išnaujo žudyti M. Savinkov, kurs
pasirodė. Jei spaustuvėse prie Kerenskio yra buvęs
gyvuoja i kokie nesutikimai karės ministeriu. Savinkov
darbininkų su darbdaviais, tečiau išėjęs sveikas.
tai tas paliečia privatinius
kuomet policija vaikė mi
jų reikalus.
" Gatvėse judėjimas nie nias. I š minios pasigirdo
kur nepertrauktas. Kursty šūvis. Tuomet policija su
mai patraukti streikan gat kardais ėmė kapoti žmones.
vekarių darbininkų nepasi Daug ir šiaip pašalinių žmo
sekę.
nių sužeista.
SpandauV
streikininkai
" Darbai atnaujinta laivų
gaminimo įstaigose Ham buvo užpuolę kareivių buri.
Policija suėmė parlamen
burge ir Danzige. I r KielV
to atstovą socijalistą Dittdarbai prasidėjo.
" Westf alijos
kasyklose manną už sakymą, prakalbų
darbai nenukentėjo, nes tik gatvėse. Suimtasis laiko
dalis darbininkų buvo atsi mas kalėjime.
Pareikalauta
kanelierio
sakę dirbti.
" R r u p p o įstaigose pilnai Hertling, kad Dittmann
butų paliuosuotas. Bet kandirbama.
11
Hamburge, Danzige ir clieris atsakė, jogei jis su
Duesseldorffe
didžiuma tuo nieko bendra neturįs.
streikininkų' sugrįžo dar Tai militarinės vyresnybės
reikalas. Socijalistai todėl
ban."
Didžiausias
sumišimas grūmoja vyriausybei visuo
Berlyne įvyko praeitą ket tina visoj šalyj darbininkų
virtadienį vienoj
gatvių, demonstracija.

Londonas, vasario 4. —
Brandenburgo provinci j os,
kur randasi sostinę Berly
nas, militarinis viršininkas
generolas von Kessel grū
moja darbininkams sušau
dymu, jei jie šiandie nesto
sią darban.
, Į "Exchange Telegraplr'
iš Copenhageno pranešta,
kad paskelbtoje viršininko
proklemaci joje
pažymėi a
7:00 ryte, kuomet darbinin
kai turi sugrįžti į darbus.
Pasak v t a:
"Atsisakiusieji eiti į dar
inis darbininkai bus statomi
karės teisman, kuris autori
True translation filed vvith the postmaster at Chicago, 111., on Februarv zuotas bausti mirtimi ir eg
4, 1918, as roąuircd by the act of zekucija turi but atlikta i 24
October 0, 1917.
68 ŽMONĖS UŽMUŠTA IR valandas nuo pasmerkimo."
183 SUŽEISTA.

Londonas, vas. 3. — Po
nuodugnaus
suskaitymo
Anglijos vyriausybė pa
skelbė, kad vokiečiu lakūnu
'

Y.

m

užpuolimo motu ant Londo
no ir ryt vakarinių Anglijos
pakraščių 68 žmonės už
mušta ir 183 sužeista. Tasai
užpuolimas įvyko praeitą
pirmadienį ir antradienį.
True translation filed with the postfnaster at Chicago, 111., on February
4. 1918, as rpnuired by the act of
October G, 1917.

ANGLAI VAROSI PIR
MYN PALESTINOJE.

Vokietijos gyventojai badauja

GRŪMOJA SUŠAUDYMU
STREIKININKUS.

Paryžius, vas. 3. — Pary
žiaus kardinolas Amette,
savo proteste prieš vokiečiu
lakūnu užpuolime taip pa
žymėjo:
"Mes protestuojame prieš
tokį barbarinį darbą, kurį
reikia pavadinti žmogžudy
ste, neturinčia nieko bendra
su militariniu veikimu."
Aštuoni dirbtuvių darbi
ninkai, kuriu tarpe yra trys
moterys] vyriausybės atžvmėta medaliais už nepei-j
traukimį, darbo valdiškose
įstaigose lakūnu užpuoliuh
metu.

True translation filed with the posttnastor at Chicago, 111., on Fobruary
4, 1918. as reąuired by the act of
October 6, 1917.

AMERIKONIŠKOS AR
MIJOS FRONTAS YRA
LORRAINOJ.
Su amerikoniška armija
Prancūzijoje, vas. 3.—Ame
rikoniška
kariuomenė da
bar yra užėmucį^iįrės fron
tą Lbtrainoj (Lotaringijoj).
Šitai cenzorius leidi) pa
skelbti.
Visam tam fronte dabar
baubia armotos. Lakūnai
visomis pusėmis veikia.

Washington, vasario 3. —
translation filed -vvith the postAnot gautų žinių, anglai iš True
master at Chicago, 111.. on February
naujo stojo ofensyvon Pa 4, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.
lestinoje ,ir varosi pirmyn,
(icn. Allenby linija pastum APGAILESTAUJA RU
MUNŲ AUKSĄ. ,
ta ligi Anutieh, už 3 mylių
į šiaurius nuo Bireh.
Haaga, vas. 3. — Vienuos
Anglai Jeruzalę palikę 20
laikraštis k4 Xeue Freie Premylių už savęs.
rašo, kad bolševikai
Dabar jie gaminasi briau- sse"
pagrobė rumunų aukso ver
ties ant Jericho.
tes 100 milijonų dolierių.
True translation filed \vith tiie postr£aip Berlyne, taip Vienmaster at Chicago, 111., on February
4, 1918, as rcquired by the act of noje, tasai pagrobimas la
October 6, 1917.
bai apgailestaujamas, nes
IR VĖL SAUKIAMAS
ta Rumunijos aukso rezer
AIŠKINTIES KARĖS
vą (atsarga) buvo gvaranSEKRETORIUS.
tija už rumunų skolas cen
Washington, vasario 3. — trai ėse valstybėse.
Senato militarinis komite
True translation filed with the posttas nusprendė išnaujo šitą master
at Chioaco, 111., on February
antradienį pašaukti prieš 4, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.
save' karės sekretorių BąBERKMAN IR GOLD
ker ir pareikalauti plates
MAN KALĖJIME.
nių išaiškinimų apn; karės
departamento stovį.
New York, vas. 3 — Va
Senatorius Hitchcock iš
Nebraska, militarinio ko kar čia paimta ir porai me
miteto demokratinis narys, tų bus uždaryta kalėjiman
Berkman
ir
sakoma, rytoj kalbėsiąs se anarchistu
nate karės bilių reikale ir, Goldman, kuriuodu teisme
turbūt, atsakysiąs sekreto atrastu kaltu suokalbiavi
nte prieš priverstiną karei
riui Bakeriui.
J i s ir kiti senatoriai re viavimą.
Berjkman
federaliams
mia sumanymą. 4 sutverti ka
rės tarybą, kuriai labai agentams pasakė, jogei ru
priešinasi prezidentas Wil- sų bolševikai yra pareika
lavę, kad jis butų paliuo
sonas.
suotas ir deportuotas Rusi
— TVinnipeg, vas. 4. — jon. Bet k*is čia jo klausys.
Rusijos anarchistai už
Kanados vyriausybė savo
šalyj panaikino visus priva Berkmaną ir Goldman grū
tinius darbo suieškojimo moja Suv. Valstijų ambasa
biurus.
doriui David R. Francis.
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True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on Fcbruary
4, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

nes prie anų ištolo nepribidžiamas pašalinis žmogi
Gyventojai labai daug nu
kentėję ir vargsta. Bet j i e
mintija, kad tiems orarga^H
veikiai prisiartins gal&B
Gyventojai nieko nežino
apie mūsų (amerikonišką)
kariuomenę. Net prezidei
YVilsono kalbos uždrausta
laikraščiams skelbti Tmversitete, kurį lankiau, bu
vo užginta apie tas kalbąs
ir prisiminti.
Vokietijos gyventojai
neatsineša blogai į Suv.
Valstijų gyventojus, bet
labai inirtę prieš prozide
ta YVilsona.

Atlantiko uostas, vas. 3.
— Prancūzų garlaiviu iš
Europos sugrįžo kun. Aloizas Daniels iš Hevritt, Wis.
Jis tris ir pusę metų išgy
veno Muusere, Vokietijoje,
kur mokėsi universitete.
Kaipo kunigui jam buvo
leista gyventi Vokietijoje.
Vokietiją- apleidęs praeito
lapkričio 20 dieną, iš ten
iškeliavęs Šveicarijon, pas
kui Prancuzijon.
Kun. Daniels pasakoja,
jogei dabartinis darbininku
streikas Vokietijoje nesąs
paprastas darbininkų judė
Kuomet Vokietija pradėĮjimas, bet tai jau tiesiog re
jo karę, gyventojai bu\
voliucija prieš vyriausybę.
manę, jogei tas yra daromi
Štai jo pasakojimas:
su apsiginimo tikslu. Bei
"Militarine vokiečiu vvkuomet tautos paskuf^
riausybė yra dar perstipri.
tas ėmė kilti prieš Vokieti
kad ją galėtų Įveikti gyven
ją, tuomet žmonės ėmė gal
tojai. Toji vyriausybe kai])
voti, jogei su jų vyriausybe'
geležinėmis replėmis laiko
yra kas-nors bloga,
suspaudžiusi gyventojus, Į r
Dabar gyventojai v<
taip bus ligi vasaros, kuo
plačias diskusijas apie kaimet prasidės laukuose dar
zerizma. Berlvno gvventobai ir atsiras daugiau mai
jai labai neprielankus kai
sto. Tuomet baigsis ir revozeriui ir net viešai peik
liucijonierių veikimas prieš kaip jį, taip sosto įpėdinį
vyriausybe.
Visi Vokietijos gyventojai
v
Maisto Vokrftijo.įc !ak^- i>udio abelnai -jaučiasi, jot
mažai. Didžiuma žmonių j gei Vokietija negali laimeli
per 50 metų yra išmirę, karės. Tą savo nuomonę rie*
Vaikų mirtingumas tiesiog sibijo tarti net gatvėse.
nepaprasta*.
Aprokuota,
"Dabar, kuomet jie žinoj
kad 90 nuošimčiu gimusių kad mes negalime laimėta
kares metu vaikų miršta, j tai kodėl nebaigti k a r ė s !
Vokietijai trūksta ne tik! taip teko nugirsti gatvėf
vieno maisto." Trūksta dra-i Vokiečiams trūksta ir vfj
bužių,. avalų ir visko, kas; rų. Pašauktieji kareiviauti
tik būtinai yra reikaluuri daugiau nebesugryžta na-I
žmogaus pragyvenimui. DUI mo. Visokius namie ir af
džiuma dėvi avalus su me link namus darbus atlikinė
diniais padais, ant kurių ja moterys. Kuomet jus girprimušta viršus audeklinis džiate apie streiką, neturi
te manvti, kad tai vienu
arba poperinis.
Vokiečiai
nepagamina vyru darbas. Vvriausvbc
jokių naujų mašinų. Nekal lengviau išnaudoja vyšnaį
bu apie amunicijos įstaigas, kaip moteris.'
4.

i.

•m,

True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on February
4, 1918, aa reąuired by the act or"
October 6, 1917.

Stockholmas, vas. 3. —
Suomijos pasiuntinybė čio
nai gavo žinią, kad rusų
kareiviai ir raudonoji gvar
dija Gelsingforse areštavu
si kelis Suomijos seimo at
stovus ir kelių bankų direk
torius.
Depešoje dar pasakyta,
kad rusų užsienių ministeris Trockis ir premjeras
Lenin grūmoja į Viborga
pasiųsti tris kariuomenės
pulkus, kad įveikti baltąją
gvardiją.
Rusai apleidžia A! and
salą.
;.;

. . . .

\

\ .

AMER. R. KRYŽIAUS
DR JA VALGYDINA
VAIKUS.
Paryžius, vas. 3.—Am
Raudonojo Kryžiaus d r - j |
vienam Paryžiaus priemii
tyj valgydina bėdimis n
kvkias lankančius vaikus.

L
ŠVEICARIJA GAMINA
DAUGIAU KARIUO
MENĖS.
Zurich, vas. 3. — Šveica
rijos vyriausybė pašaul- ;i
kariuomenėn daugiau vyi
Jie reikalingi saugoti šąli rubežius.
~%

Surask ant trečio puslapio tris
klausimus, paliečiančius Lietuvos
ateitį, surašyk atsatkymus ir, iškir^
pęs, siųsk į "Draugą." D a r y k taip
pats ir kitus ragink daryti tą p a t

»<

t»irjnadienis, vasario 4 d.,

"D R A tf 8 A S"

Iš kur ateis pastovi taika.

i

LIETUVIŲ KATA1 JftV DIENRAŠTIS
Eina kaadioną i-- kyrua nedėldleniua,
PRENUMERATOS KAINA:
Metams
$ 5 ot
Puael m«tų
$ s io
Perkant atskirais numeriais po 2c.
Prenumerata mokasi iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
ne nuo Naujų Mėty. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigrai geriausia sių
sti
iSpeikant
k rasoj e ar ex prese
"Money Order" arba įdedant pinigus
i registruotą laišką.
66

Reikalas.
Supažindinti
amerikonu
visuomenę su Lietuvos rei
kalais — tai mušu
aiški
priederme. Mūsų soeijalistai, priešingi visam kam,
ką ne jie daro, pasmerkia ir
šioje srityje darbą lietuviu
tėvvnaiuiu.
J i e sako, kalti
tik pToletarijatas iškovo
siąs laisve visoms tautoms,
(ierai, bet j u k ir darbininuJk — visuomenes dalis.
ula mes rašome į Amerilaikrašeius, žurnalus.
u i leidžiame patys žurna
lui knygas, mes juos ski• i e visiems: ir darbinins, kapitalistams, ir po.ams ii* žurnalistams.
Darbininkams prieinami tie4
patys
šaltiniai,
kuriuos
skaito ir buržuazija ir dip
lomatai.
— J e i g u mes
neingysime
pripažinimo ir simpatijos
amerikonu mušu laisvės, refc*
kahii—viskas gali būti pra
kišta, nes kes gi nenumano,
kad Amerikos balsas Tai
kos Taryboje ons viena- iŠ
si i?iriausių.
J u o labiau mes j tą dar
bą turime eiti, kad lenkai
deda visas pastangas, kad
intikinus amerikonu visuoi

mene, jog Lietuvą reik ir
priskirti prie Lenkijos. YYashingtone jie užlaiko net
t r i s b i u r u s ; kiekviename iš
jų dirba po kelis žmones.
Pilni amerikonu laikraščiai
i r žurnalai straipsniu, rašy
t u j u mintinJ
Bet ir jie
d a r tik dali Amerikos vi4r

suomenės pasiekė ir intjkrino.
Didelė didžiuma lai
kosi prakilniu
Amerikos
prezidento paleistu obalsiu
apie tautų laisvę.
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B e n d r a dirva.

Vokietijos
darbininkų
streikas, j eigų .teisingai apie jį laikraščiai praneša —
bene bus pradžia galo šios
baisios karės.
Kantrybės
styga truko, žmonių r u s t v bė, ilgai slopinta, nebesuvaržoma apsireiškia; neužtroškinsi jos nei baugini
mais, nei kalėjimais. 2moneš nori duonos, gyvybės ir
laimės ir jie ją ga^is ir tuo
pat užbaigs šią k a r ę .
Tie, kurie k a r ę paskelbė,
pradėjo, — neįstengs jos
užbagti. K u r gi jie baigs,
k a d d a r neatsiekti jų išdi
dus tikslai.
O k a r ę vesti
jiems nesunku.
J u k jiems x
nereikia nei badauti, nei
kraujo lieti. K a s kita dar
bininkui žmogui. s Vieni iš
jų galvas guldo, kiti namie
badą-vargą kenčia ir vis ne
gi už savo reikalus.
Jie
ėjo į tą karę, nes jiems ro
dės,
jog jų šalies laisvė,
garbė ir gerbūvis reikalau
ja iš j ų pasiaukavimo. Bet
kada pamatė, kad jų a u k o s
neneša pasauliui laimės, o
tik stiprina ir t u k i n a išle
p i n t u s valdonus — tada jie
p a s a k ė : gana to visa.

Tik veikdami tą darbą
mes tuoj atsiduriame į kliū
tis.
Tai mušu sroviniai nesutikimai. Nesutiksime ki
tokiais reikalais, bet Lietu
vos laisvės reikalu galime
ir t u r i m e susitaikinti bent
katalikai ir liberalai.
Jei
gu seimas privestu mus prie
bendro darbo Lietuvos lais
vės reikale, jeigu prieitu
me prie bendros Am. Liet.
Tarybos, tada
galėtume
bendrai suorganizuoti W a sbingtone tvirtą Informaci
jos Biurą ir to Biuro šakas
minėtuose didesniuose mie
Šios karės didžiausia nau
stuose.
Tie Biurai t a r p
savęs susižinotu, d a r b a s su da bus ta, jog ji labiau su
sivienodintu, eitiĮ rimčiau a r t įs viso pasaulio darbinin
kus žmones, gi tuos visus,
ir sistematiškiau.
kurie ligšiol gal sii nepasi
Reikia vienodumo.
tikėjimu* a r panieka žiurė
Neikdami nesusitarę, ne jo į žmogų su pūslėtomis
vienodai, mes. labai save rankomis — privers nu
k< mpromituodavome. Štai, lenkti galvą prieš jį ir pa
Nes argi n e a i š :
pa vyzdžiui, kas link skai- gerbti jį.
& a u s Lietuvos gyventojų, ku, ka<į darbininkuose daug
vieni -paduodavo tris nulijo- >-dauginu apsireikė prakilnių
nus, kiti penkis, k i t i septy- žmoniškų j a u s m ų ir supranis, dešimtį, dvyliką; o štai timo, negu pas a u g i u o s i u s
šiomis dienomis ('hieagos j politikus, diplomatus, vailiberalai, įsteigę (vieni, be domis.
katalikų visuomenės) Chi- x Britai smaugė airius, ineagos Lietuvių Tarybą, nu diecius — bet tai ne britai
pyškino trlegramą prezi darbiniukcii darė t$.
Dar
dentui, reikalaudami pripa bininkų unijos nesenai tarė
žinimo laisvės net 15 mili žodį, kad jie stovi už lais
jonų Lietuvos gyventojų. vę tų tatitų.
Na, kaip sau norite gerbia
P a v y d ė j o lietuviams lais
mieji, net ir imant Lietuvos vės britų didikai, politikai,
valstiją Didžiojo V y t a u t o bet nepavydi tos laisvės
laiku rvbose — ir tai va r- britai darbininkai, kurie ai
giai a r p r i s k a i t y t u m o tiek škiai pabriežė, kad i r Lietu
gyventojų.
Tai ką gi, ne vai t u r i but suteikta poli
j a u g i mes imsime svajoti tiška laisvė.
apie užgrobimą kitų, slaviš
Novijo mus ilgą laiką ru
kų t a u t ų ? A r g i mes pana
sas biurokratas, bet rusas
šiais žygiais
neišstatome
darbininkas d a u g prielan
save ant juoko I
kiau į niusų laisvės reika
Naudingas darbas.

T i k tai

didžiumai mes turime išaiš
Aluau r e d a k c i j a g a v o p i a kinti mušu reikalus.
11 ešimą
Neprigulmybės
Informacijos Biurai.
Fondo (Informacijų Komi
Mušu Informacijos Biu t e t o ; — per Dr. J . Jonikairas \Vashingtone j a u nema tį), kad tasai F o n d a s ža
ža šiuo reikalu nuveikė. dąs išleisti " trumpą, paran
D a r daugiau ims veikti da kią informacijų knygelę abar, kiiomet daugiau žmo pie Lietuvą ir jos reikala
nių ten dirbs. Žadama lei vimus bei t r o š k i m u s " sii
sti r i m t u s žurnalus, dau žemlapiais, surengtais po
giau knygų apie Lietuvą. priežiūra p . B. K. Balučio.
Ypaė svarbus bus int'orma- Fondas prašo, kad kiti pa
eijinis veikalas, t r u m p a i ap našaus veikalo negamintų.
imantis visa tai, ką mes tu Truputį gaila, k a d t a s pra
rėtume apie Lietuvą pasa nešimas pasirodė tada, ka
kyti kitataučiams.
Tokio da YVashingtono I n f . Biu
veikalo
ligšiol
neini vo. ras j a u gal ir spausdina sa
Rankraštis j a u esąs gata vo panašios rūšies veikalą.
vas ir n e t r u k u s knyga pa B e t ir dviejų nebus per
sirodysianti iš spaudos. P a  daug.
Reikia tiktai, kad
našiu luformocijos Biuru laktai butu vienodai
pa
reikėtų steigti ir visose žy duodami, kad vėl neišstamesnėse mušu kolonijose, t y t u m e savęs ant juoko.
k. a. Xe\\ Yorke, Ohieagoje, Būtinai reikia, kad abiejų
PittsburLilic, B<wt»>ne, P h i - tų Knygų leidėjui t a r p sa1
ladelpbijojc.
Ves susižinotu.

stovai. P a n a š u s reikalavi
m a s buvo j a u seniau pasi
girdęs ir kituose kraštuose.
Tai t u r ė s įvykti, nes teisy
bė to reikalauja; nes kas gi
daugiausia aukų dėjo ir nu
kentėjo nuo tos karės, jei
gu ne darbininkai.
Gi kada sueis į bendras
t a r y b a s , tai niekas taip ne
stovės už karių panaikinimą, kaip darbininkų atsto
vai.
J i e mokės surasti bu
dus karių prašalinimui. I š didę, n u t u k ę diplomatai to
kelio gal nesurastų niekuo
met.
Tik vieno daikto baisu yra, tai to, k a d darbininkų
luomas, savo galę išvydęs ir
laimėjimus gavęs, kad ne
pamirštų, jog darbininkas
žmogus y r a Dievo sutvėri
mas ir įrankis, jog jo pa
s k y r i m a s yra amžinas, gi to
paskyrimo atsiekimas tik
Dievo valią pildant y r a ga
limas.
P e r septynias dešimtis
metų s o c i a l d e m o k r a t i j a or
ganizuoja darbininkus į ko
vą prieš Sutvertoją.
Neik su velniu obuoliauti
— sako mūsų priežodis.
Taip ir darbininkų luomo
dalis, kreivu keliu pavesta,
nusikračiusi vienų retežių*
užsikrovė kitus dar skaudesnius, nes savo dvasią pa
žemino, supančiojo ir dorą
pakrikdė.
Aiškiausiu pavvzdžiu — tai dabartinė

CHIGAGOS LIETUViy
DUOSNUMAS.
šy. Jurgio par. išpildė savo
pasižadėjimą,! Dabaigė aukot
pilną $1,000.00 į Lietuvos lai
svei fondą.
Sausio 27 d. Sv. Jurgio parap. T. F. 32 skyrius surengė
vakarėlį — Šokį, nuo kurio
Visą pelną nutarė skirti į Tau
tos Fondo Kalėdinį
laisvės
fondą, idant dabaigus savo
pažadėtąjį $1,000.00 aukų. Ne
žinia kodėl, bet į vakarėlį ma
žai žmonių teatsi lankė; bridgeportiečiai buvo *' strioke''.
bijojo, kad neužteks
pelno,
idant dapiidžius savo pažadė
tąją sumą;
tad
sumanyta
kreiptis į susirinkusią publi
ką ir paprašyt jos, idant sa
vo aukomis padėtų dabaigti
tą tūkstantėlį į Laisvės fon
dą. Kaip sumanyta, taip ir
padaryta. Mūsų gerb. kun. H.
Vaičiūnas gražiai paaiškino,
kad mūsų parapija nori paaukot Lietuvai gražų vainikėlį,
trūksta dar keletos doleriu,
idant užbaigus pint tą vaini
kėlį. Prašė nuskint kiekvie
nam iš savo širdies darželio
po žolynėlį — patsai, kun. H.
Vaičiūnas pradėjo su penkio
mis gėlėmis ($5.00).
(Reta žmonių su taip gra
žia širdžia, kaip mūsų visos
parap. mylimas ir gerbiamas
kun.
Vaičiūnas.
Ilgiau
sių jam metelių ir lai Dievas
užmoka nį, gražius darbelius).

RAŠYK1TES į „"DRAUGO"
BENDROVĘ.
( Kapitalas padidinti nuo $25,000 ikd $60000.
NUTARTA: į g . ffl . $umažinti
nu0 $25.00 iki $10.00.

šiandien muSŲ lalkraščiy biznis dar neneša pelno.
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai
buvę užinteresuota, kad laikraščiui g«rai Sektųsi.
Vienatims lietuviu kataliku dienraštis "Draugas"
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis
vienas šėras bus vertas pustrečio naujg. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems.
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiausiai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
"Draugas" nnn pasistatyti lietuviu centre savo
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MUSŲ nuosavybė, tada mes labjaus Ji
11 ir mylėsime.
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną.

Mai
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šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.

46th Street, Chicago, III.).
' Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery
priėmime.

K u p o n a s ušsiraaymui

" D r a u g o " Bendrovės

DRAtJOAS PUDLJSHIN6 OOMPAKV,
1900 tt'cst 46th Street,
CHICAGO, IULINOI6.
Prisiunčiu $
man pasiųsti

v

SCI
k

m

čėrų.

v

Money Orderiu ar čekiu ir meldžiu
."Draugo" Bendrovės Serų.

Vardas ir pavardė

• %. . .

Antrašas
Miestus

Valstija

darbų! Jie savo duosnumu ir šimtų svečių,. į spėkit, kiek gau
Nereikėjo didelio raginimo
Rusija.
darbštumu tautos ir Baž- ta aukų f
Na, ir neįspėsite!
kaip štai priskinta
gražus
Bet tuo pačiu laiku augo 1
nyeios reikaluose davė gražų Na-gi, nei mažiau,
nei dau
' buk i etas " i š sekančių:
i r krikščionių darbininkų*
pavyzdį ir parapijonams, iš giau, kaip 56 centai, yes, sir!
Kun.
H.
Vaičiūnas
.
$5.00
sąmonė.
J i ypač sustiprė
auklėjo mumyse duosnumą— Penkiasdešimts ir šeši centai
2.00
jo laike šios karate. K r i k š  Kun. F. Kemėšis
vien Viešpats Dievas lai jiems cash!
Adv.
V.
Rutkauskas
2.00
čionys darbininkai ligšiol
ir visiems aukotojams, taip Ar nestebėtinas duosnumas?
a r nenorėjo t a i p
uemokėjo
Po $1.00 aukojo sekantieji:
kaip ir pavie Gaila, kad mūsų moterų drau
gerai organizuoties, užsiim E. Maeevičaitė, A. Nausėdie draugijoms
ti agitacijomis ir konspira nė, P. Česnakaitė, J. Petkus, niams, atmoka už prakilnias gijos, turėdamos puikią para
į to
cijomis. Bet to jie išmoks B. Ežerskis, P. Preikšiutė, A. širdis — gi Lietuva bus dė pijinę svetainę, lenda
kius saliunh) urvus ir daro
iš savo idėjinių priešinin Zalatorius, J. Mironas,
P. kinga už suteiktą jai " vaini
pramogas. Ypač
neturėtų
kų. Mes neabejojame, kad Baltutis, S. Griniūtė, R. Ro kėlį ! "
taip savęs pažemint katalikių
po šios karės greta visapa- kienė, G. Stankuniutė (4 me
Antra pusė medaliaus.
moterų dr-jos,
nešiojančios
saulinio soeijalizmo — k u r tų), J. Garuckiukas (6 metų),
Kuomet T. F. skyriaus va taip gražius vardus, kaip ire:
kiek vadų tiek teorijų ir O. Ščukienė, J. Tumasonis, A.
Motinos . Švenčiausios Rok u r savytarpės
peštynės Knikštaitė, ?. Rimkus,
P. karėlyje susirinkę prakilnus
draugija. . Mo
niekuomet nesibaigs— atsi Adomaičiutė, A. Stankauskas, tėvynainiai klojo savo pinigė žancavos
stos už jį d a u g galingesnis J. Andreika, R. Jaseckaitė, P. lius ant Tėvynės aukuro, en- terys privalėtų duot pavyzdį
ir prakilnesnis savo dvasia Bakštys, J. Kailauskas,
B. tuzijazmo apimti veikėjai su net ir vyrų draugijoms reng
krikščionių demokratų ju RadaviČiutė, I. Klasienė, A. manė dar vieną gražų darbe damos gražias pramogėles ir
kad tą gražiose vietose, kur sueina
dėjimas — su vienu t a r p - Budreckis, J. Straus,
P. lį. Mat, prisiminta,
pačią dieną atsibuna
"ba graži,
prakalnį
lietuviška
t a u t i š k u vadu.
Lazdauskas, J. Gedvilas,
J.
rius"- Moterų Rožancavos dr- publika.
j
P a s a u l y j e ne tada r a m y  Audinis, A. Rekštys, V. J.
jos Mickevičiaus salėje, ant
bė užviešpataus, kada soci- Stankūnas.
Tad, moterų draugijos, pa
Morgan gatvės — greta saliujalistas su bolševiku grū
rodykit daugiau savygarbos
Viso
$41.00
no...
Na,
ir
nueiųita
delegaci
mos savo kuiuščia visiems
lą pažiurėjo.
— n«8 puikiai iki Šiol pasiro
Smulkesniu aukų
7.25
ja iš keturių ypatų iš
&v.
dėte su savo darbais. Pažy
Dabar, tuo pačiu laiku, ir viskam — bet tada, kada
Jurgio
svetaines
i
Mickevimėtina, kad Šv. Jurgio parap.
Išviso $48.25
kada Vokietijos junkeriai, gyvenimo vadžias paims į
eiaus
svetaine,
idant
parinkus
kiekviena moterų ir mergai
Pašalpinė Mot. draugija
utilitaristai reikalauja pri savo r a n k a s susiorganizavę
' demokratai šv. Petronėlės aukojo $25.00 ir iš anų svečių kiek aukų į čių draugijos, taip idėjinė*-,
jungimo p a m u š t ų kraštų,— krikščionys
K. F. Nuėjo delegacija ir — kaip ir pašalpinės, aukojo sa
darbininkai.
P
e
r
juos
ir
Pelnas
nuo
vakarėlio
48.42
Vokietijos darbininkai skel
ką-gi pamatė? Ankštoje, tam vo dalį į laisvės fondą,* gi
bia griežtai priešingą prin juose veiks patsai K r i s t u s .
sioje svetainėje, kimšte-prisi- kuomet vyrų draugijos,
§
Uosis.
tik
cipą: no anncxativus (prieš
Susidarė
$121,67 kimšę publikos, kurią vos te
trys, būtent, šv. AloLdb,
šv.
prijungimą).
galima pamatyt per pypko- Martino ir Visų Šventų drau
Pirmiau jau pasiųsta
Nestebėtina,
jti
trūksta
S u p r a n t a m a , kodėl tas
į T. F
. . 878.33 rių durnus... Delegatai pasi gija. Tos trys teaukojo savo
anglių.
taip y r a . Darbininkų luo
prašė . komiteto vakaro
il dalį į laisvės fondą. — Kur#
mas,
patsai ilgą laiką rete
Chicagoje trūksta anglių.
Taigi dabar visas $1,000.00 ga vę leidimą (ačių ir už tą!) gi kito£?
žius priespaudos ant savo Išnaujo kalbamasi apie mo
prabilo i "svečius" prašyda
Visi
pinigai
jau
išsiųsti
įBet tikėkimės* kad ir vyrų
rankų nešęs — geriau at kyklų uždarymą del stokos an
mi jų prisidėt prie gražaus
jaučia laisvės brangumą ir glių. Daugelis fabrikų turės T. F. Centrą.
darbo, t y. aukot į laisvės draugijos neapsileis, kad jos
fcv.
nepavydi kitam to, prie ko sustoti su darbais. Daugelis
Puiki tai dovana
vienos fondą. Bet svetelių to "ba ypač šauniai pasirodys
dienoje. (Tautos
ir pats siekia.
Gi išlepin darbininkų neteks darbo, taigi tik parapijos j Kalėdinį fon liaus" butą taip "nusikasu- Kazimiero
ti, išdidę /luomai daugiau ir duonos. '
dą! Didžiausią
^įreditą
ir sių n . (Nors ir buvo
" d r y šventėje) — gį visi kaip vie
nas, bridgeport iečiai, paska
siai tuo rūpinasi, kad kas
lšpradžių buvo manoma, jb- aeių reikia atiduot mūsų par. sunday"....), kad renkant au
nepaverstų iš jų privilegi gei del sniego pustymų nesu- brangiem? dvasiškiems vado- kas,., kurs-nekurs galvutę iš tinti Kalėdinio fondo pasise
kimu,
rengkimės su nauja
juotų pozicijų.
spėjama pristatyti anglių Clii- vams ir visiems
parapyo kišęs iš "overkočio" ar skryTarpe kelių reikalavimų, j cagon. Dabar paaiškėjo, kad nams — mūsų parapijos ku- i belės pažvelgė į rinkėją ala- energija prie Lietuvos Lais
vės Savai t«V*.
kuriuos pastatė šiomis die- j šalies administracija daugelį nigai, gerb. kun. H. Vaičių- vinėmis
akutėmis ir vėl —
Reporteris.
nomis Vokietijos darbinin gabenamų Cliicagon anglių nas, kun. I. Albavičius ir kun.' užsnūdo... Kiti gi, ne taip " n u
•m.» '
kai savo kaizeriui, buvo ir sulaikė ir juos pasiuntė į kitas F. Kemėšis — tai it trys skai- silasę" mėgino
net išmetitie, k a d Taikos Tarybos o valstijas, kur taippat kuro sčios žvagždutės, sumanyto-,nėt ir pliaukšt ant delegatų! Stocks it Bonds Perksafal Ir
taftai reikta* darbas. l l i M a p į S Oo.
dalyvautų ir darbininkų a t - ^ r ū k s t a .
jai ir rėmėjai visų prakilnių Perėjus rinkėjams per pora HM* So. La SaUe «t., aidėta l t M av
e/
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ir troškimą laistės ir m Pranas Butkus. f

Lietuviai Amerikoje
—•.

BUPPALO, N. Y.

Mes turim dau
Igriau lietuvių
pardavėjų ne
gu kokia kita
Ikrautuvė mie
ste.

Susivienijimas Lietuvių R, I Amerikoje
- y r a tai —
Gyviems Džiaugsmai! Sergantiems Viltis! Mirštan
tiems Ramybė!

piigulmybės Lietuvai paro
\
Mainosi gyvenimas, mai dė kaip galėjo.
m
I
I
•
f
Pasisku
RACINE, WIS.
nosi ir vkkas! Taippat ir bino Sušelpti j&, paaukoda
Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios
gyvenime Buffalos lietuvių mi lUlIdų fondan del ilgaorganizacijos ir tūkstančiai kas metar prMrašo naujo,
Pa_vy«iingos
kriLčtynos.
tas pats atsitiko. Arčiau vimo laisvės Tėvynei $8.25.
narių* bet dar yra daugelia, kurie apit šią organizaciją
prisižiūrėjus, ar ko nors už
nėra girdėję, nes, Jei žinotų, skubinasi ir jie naudotis
Sausio 27 d. ponų Kle
Aukavo sakančios ypata laime, kuri* teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo priguklausus, kaip Buffalos lie .ios:
menso ir Veronikos tTrbušų
litftiems.
tuviai gyvena, atsitikdavo
namuose įvyko jų sūnaus
And. Bais
$1.00 krikštynos.
fttai k% šioji organizacija veikia ir kokią naudą neša:
Krikšto metu
žnai, kad net atsakymo
J. Navickas
1.00 sūnui buvo duota vardas
ttkleidžia apšvietą — išleizdama, išdalldama gerus raš
niekas nenorėdavo duoti,
tus savo nariams ir smntinėdama jiems organą
J. Urbaitis
1.00 Zigmantas.
Krikštynose
arba pasakydavo, kad vien"GARSĄ" dykai*
St. Nienius
l*oo buvo daugelis sveteliu* gi
tik niekais užsiima ir amži
O. Rumienė
Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus'ir nu
L00 minių ir pažįstamų. Poky
nai miega! Iš visko gali
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose.
Mare. Sutkienė
1.00 lio metu atsiminta ir nelai
ma buvo spręsti, kad jau
Kun. L. V.
Aprūpina ligoniai — suteikia paŠelpą sergantiems na
1.00 mingosios Lietuvos padėji
žuvę visiškai tėvvnei. Bet
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas
Iz. Čiurinskas
50 mas, Tėvynės laisvė ir neuc taip atsitikta!
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisip
Ant. Aluška
50 prigulmybė. % Tatai ir nuŠauksmas mestas į čio
rašęs.
25
Vmc. Gudas
tarta
Tėvynės
laisvei
iš
nykščių lietuvių kolioniją,
Apsaugoja gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
gauti
sudėti
kiek
aukų.
Au
kad bustų iš miego, nenu
moka jo Šeimynai arba artimiausiems giminėms
Viso $8.25 kojo Šitie geros Krdifes
tlSO.OO, SttO.OO, $500.00, $750.00, $1000.00 pomir.
ėjo niekais.
žmonės;
tinės, pagal skyrių ant kiek sumos buvo apsi
Vardan Lietuvos TėvvBuvo susikaLmeta vibeną
draudęs.
Po $1.00: Jonas Dapkų*,
nedėldienį, kad susirinktų nes aeių minėtoms ypatoms J. Kesminas, J. L&zdaufcšelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas
pas vieną gerą tautietį Juo kuoširdingiausiai.
kas, Kazys Balsevičia, Ka
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
Vyručiai, Buffaloj patiks zys Sapalas, Pranas Savitzą Navicką, kurs kvietė vi
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
sus, kad tik ateitų pakalbė jus visokios kliutįs ir au skas, Kotrina Nurauskienė.
rę ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijime.
ti apie kokį nors bendrą dros, atsiras tokių, kurie Po 50c.: V. Šapalas, Ju
Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiukai lietuvių
lietuvių reikalą.
Bet lyg kliudys prakilnam jūsų zefą Dapkienė, Jonas Nukultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai
darbui.
Bet
neatbokite
nie*
tyčia tam buvo priešinga ir
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia
rauskas, J. Dabošinskas, h
veikėjus, dirbančius del Lietuvos labo. Angina lie
pati gamta, nes toks buvo ko, rimtai dirbkite, nes jei. K. Urbušas;
'
tuvius ir lietuvių vardą nuo visokių užpuolimų ir
tą dieną bjaurus oras, kad gu norime, kad Lietuvos bu
25c. V. Urbušienė.
|
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tarp svetim
šuva varomas neitų iš na- tų laisva, reikia ne tik darb Viso surinkta $9.75.
taučių.
%
inu. Taip ir likosi viskas j Štamo, kantrybės ir pasi^ Pinigai induoti Tautos
Įstojimas į Susivienijimą Lietuvių E. K. £m.
ir buvo manoma net visai; šventimo, bet ir gudrumo Fondo 79 skyriaus iždinin
labai pigus. Mokestis už apsaugą ir pašelpą labai kiek
ustoti apie ką-nors pana-! kartu. Šių taisyklių laiky* kui T. žezminskiui.
vienas gali išsimokėti be v jokios sunkenybės. Norėdami
šaus manyti.
kitės, Buffalos lietuviai, o Tai dar pirmos tokios pa
gauti informacijų apie iMygas prigulėjimo,kreipkitės į
busit0
Vienok dar karta buvo j
laimingesni ir jųsų jyvZ(Įmgos \rikitynos"~įvvvietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik
bandvta — ar neišeis kas-1 Tėvyne kartu su jumis bus k o ^ j ^ ^ lietuvius. K
lietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę
nors.
Ačių Praamžiui šį l a m u n K a
ti lietuviai ir gi tą pavyz-/ šiuo adrasu:
Erškiečio Ašara. dį turėtų sekti, kuomet pakartą viskas išėjo kuopuikiausiai.
sitaiko tokios ar kitokios
pramogos-pramogėlės. Rei
Buvo ir gamta jau prie- ' GRAND RAPIDS,
Susiv. Liet. Rymo Kat. Am. Rafttiainkas,
kia visiems d&rbuoties už
lankesnė ir visos aplinkyPatėmijau "Draugo'• 18 Lietuvos laisvę ir neprigulbes patogesnės lietuvių su- ;
I
ĮĮt^ • * • ! • • ! • • • • • • » • • ' • ! • . • • • • • * •
num. tilpusią koresponden- mvbę.
siriukimui.
<*ga, aprašančią vietos vyJ. K. atatataitt«atata*atatatata
A , v.
Geri tautiečiai Aluskos, i ~. *
.
*
m . ,
kurie ilgai čion gyvena, pondencijoje
c įų gyvenimą. nemažai
Toje korės..Tai BUSI GRAŽUS I Ja ifidir
yra I REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
— pranešė kitiems pažįsta paduota neteisingų prasi
bft Menthol&tum Co. Prieš titiaiii
u r u v i i mrgnoiMM
gult ištepk Teid% moeVIia per ke
miems lietuviams ir kvietė manymų, šmeižiančių Liet.
IR C 1 D I U R O A 6
1M Takams, o padarys veidą tyr*
Kenosha, Wis. —
•
y
r
t
n
i
m
a
Vlata
—
£
visus ką galėjo, kad tik at Yyeių 43 kuopą. Kores
ir įkaiščiu bšltu..
Toji mosti
m i
SO. HALSTBD STREET •
Juk yra kuoaiškiausiai pri
sima plėmas raudonas, jaodas a/
eitų ir lietuviai ką nors nu pondentas p. Aš sako: kad
Tel.
Drorer
f
170
ba
alakua ir prašalina visokiu
rodyta, kad " T . M. D . " ytartų, ir net leido pas sa vieni priklauso prie sočijaspuogai tino veido. Kama dėta
OFISAB:
ra laisvamaniška organiza
P i n i g u s galit
SSR* SO. IiMTltt St.
• te» 50c ir $ 1 . 0 0 .
ve stuboje daryti susirinka listų, kiti prie laisvamanių, cija.
Katalikams neverta
VJLL.: i—f vakar*, įsedėilo- f siųsti ir įtampomis.
ma.
ir net kitur.
Kiek aš ži prie jos dėties ir dar laik •( mis 1 # — l t ryt*.
* RIMKUB,
•
Oanal
4*4*,
efalea«o,
m
.
#
P.
O
.
R/»89
Holbrook. M a »
T a i g i s a u s i o 27 d. liko is nau, nei vienas iš vyčių
raščiuose ją rekliamuoti
toriška
diena
g y v e n i m e kuopos nariu nepriklauso k o r e s p o n d e n c i j o m i s . T a m s M-»—
--•«
Buffalos lietuvių"— nes iš- prie jokių cicilikų, ir susi tos korespondencijos nedė
AB S8I GIRDĖJĘS?
Kad imagus gali pasigražinti i a o j
; DR. J. J. VIZGIRDAS
tikro parodė lietuviai, kad rinkime niekas nesakė, kad sime.
Tekia ir įgyti Ugn* piaokus. Prtsinsk J
LIETUVIS GYDYTOJAS
nenori taip gyventi, kaip rcikia.su cicilikais bendrau
-tampą Ir gausi Tisas informacijas, j
IR CHIRURGAS
D18TRJBUTOR for W I L B E R T CO. Į
ffftat So. Rroa<lwny
ligšiol gyveno, nori prakil ti.
TeletoSae: McKINLEY S7«4
• T . LOUM, MO.
4S Vine Street,
Moatello, Mass. Į
nesnio gyvenimo, nori orT*t*fonaa— Bell Sldney 401
įįm • • . • • • • • » • * • • • » • » »
«Į{
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tiesa, susirinkime buvo
Kinloch Victor 518
uanizuoties ir noii pradėti
Ovvenlmo vieta:
GYDO VISOKIAS LIOA3
pakeltas klausimas, į ko
43S7
PULASKI STREET
viešę gyvenimą — prigelPhone Canal 1«7I
1457 SO. WESTERIf BLVD.
T*l.
Kinloch
Victor 980—L.
kias draugijas vyčiai gali,
Kampas
W.
t
i
t
o
s
tatvėa.
0 F I 8 0 VALANDOS: 10 iš ryto
bėti Lietuvai.
Iki 1S — 4 po pietų iki 8 rak.
arba negali prigulėti? Ta
JEOLANIS & dUSZKA '
Nedėltomis 10 lftryto iki 18 piet.
Taigi susirinkta kuoskaida aš pats pasisakiau, kad
2342 So. Leavitt^t.
REIKALINGI AGENTAI. i»f*sse*»t*»»»«sW<<N*»»e«P»ei
tlingiausiai pas p. Aluškus
CJH1CAOO, ILiI*
priguliu prie " Tėvynės My
. . - »..
.
ir ginčytasi, bet svarstyta,
Vienatimis lietuviška Plumlėto jų Draugijos," ir rodos
berie — krautuve vakaru daReikalingi
visose
lietuviu
ar sutverti vietinę lietuvių
lyj. Mes taipgi taisome gazo
niekas nebuvo tam priešin kolionijose agentai platinimui AKIŲ AUSIU NOSIES IR
suvedžiojimus,
sūry darbą ir
draugiją; ar kokią kuopą gas.
GERKLĖS.
karsto vandeni boilerius.
Antra, buvo išrink dienraščio "Draugo".. Geras
Ligos Gydomos per patyrusi
\
jau gyvuojančios draugijos. tas komitetas surengimui
Visas darbas gvarantuoja
Gydytoj*
Galutinai nutarta sutverti vakaro platinimui kataliki uždarbi* geram žmogui. Atsi
SLRKA. kuopą.
Išrinkta škos spaudos, bet nebuvo šaukite greitai.
valdyba.
paskirta laikas — tas buvo
JUOZAPAS VALSKIS
Pirmininku kuopos, Andpalikta komitetams.
įius Rais, iždininku — A.
Tėvynės Mylėtojų DJ> 4409 So. Fairfieid ave, Lie
Aluška, raštininku — kun.
Akyniai pritaikomi
L. Vaieiekauskas.
Narių j * s vakare nebuvo platina tuvi! krautuvininkas. Pas jį
Dr. A. R. BlumenthaI 0. D.
Vaka galite gauti "Draugą" pavie 20 m e t ų a n t S t a t e Gat.
prie kuopos prisirašė 11. ma jokia spauda.
Aklų
Specialistas
Stal keletas apsireiškimų silpną
Patarimas Dykai
rt^teityje
dar daugiau** pri ras buvo surengtas ant nau tuos numerius nusipirkti, ir
Aldų.
OfitisS Adynos nuo 9 1S ryto Iki •
Ar tavo akys ašaroja ar dega?
gulės, nes daugelis yra iš- dos nuvargusios Lietuvos. užsirašyti tą patį dienraštį.
vai. vakarė Nedalioms 9 iki 12.
Ar tau galva skaudą?
4649 Be. Ashland Ave. Kamp. 47 8t.
Ar
tau
^akyso
maišosi?
simetusių lietuvių ir visai Pelno iš to liko $5.00, kurie
Telefonas Tards 4817.
Pasikalbėk su manim. Greitas
Palengvinimas.
nežinojo apie susirinkimą. ir pasiųsta Neprigulmybės KATALIKŲ SPAUDOS DR Antros lubos arti Fair Krautuvėa
JOS CENTRO VALDYBOS
DR. F . O.
OARTEK.
Kitą susirinkimą nutar Fondan.
1*0 SO. STATE ST.,
ANTRAŠAI:
S aveliaif lonr SoapMlh
Praėjusių Naujų Metų
ta laikyti pas. p. Aluška
VAUANDOS: nuo »—7, Nedalio
mis nuo 10 iki 12.
vakare maskaradinis balius
ateinančioje nedėlioję.
— • — — M I I
•«•" I | "
— — —
Kun.
P.
Lapelis
r
pirm.,
Keik pažymėti, jog šie vi >uvo parengtas ne cicilikų,
si prisirašiusieji lietuviai y- bet Lietuvos Sunų draugi 10806 Wabash ave., Chicago,
Nors aš nebuvau ant 111.
a karšti tėvynainiai, pilni jos.
J. Tumasonis — raštinin
energijos ir noro darbuo- to baliaus, bet manau, kad
ties labui savo Tėvynės Lie teir geri, pilnai užsimokėję kas, 917 W. 33 st., Chicago,
tuvos, kurioje praleido lin vyčiai buvo, išskyrus p. Ai' 111.
Iz> Nauaieda — ižd., 917
ksmai savo jaunystės die ii* gal nekuriuos jau tesime^5 ^.t, I<J /S <t ai Grocer-s
W. 33 st., Chicago, 111.
neles, tą savo pmirišinn titsius vyčių kuopos.

Paul Mulevičius

456 Grand St.

Brooklyn, N. Y

z

NUSIPIRK MOSTO

DR. P, ŽILVITIS

VOS MARKĖS
CTAJUflNKE

MLSTĖD i im SIS

vlift dtoM ir
rakate.

Labii neaiškus parodyn»s-bef užgisiiRinfis iiktas-lai

RAKANDU

IŠPARDAVIMAS

JUS GALITE SUTAUPYTI VIENĄ TREČDALĮ EEOULERIŲ KAINŲ, KURIAS imi SIŪLOME, NE
GAUTUMĖTE TO KITOJE KRAUTUVĖJE.
LABAI LENGVI IŠMOKESČIAI.

•^Ml^^^
I III

I" J L

StaSC

-r^

-

moji Kėdė
$4^,.88
SIS PARL0R0 SETAS
•

—

^

mM

Dideli gražus rėmai-, apdaryta gražia
skūra, su ąžuolo, skrobliaus ar mahogany išvaizda . « dol. iš kaino ir 1 dol. savaitėje

Ši Geležine Lova
ft*|'F

MSBtt

22S5

Didelės storos kojos
puikiai pataisyta ir gražiai maliavota. •
$2 iš kalno ir 50e savaitėje.

platus užpakalis.|
su springsais ap- (
mušta Bu skarele. <
$1 iškalno ir
SOc savaitėje

SIS VALGOMASIS S T I U l
I^I.

42 ex)l. Virtus, padi
dinamas net (5 pėdas,
čysto ąžuolo.
$1 iškalno, 50 savait.

J7.23
V

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
MOTERIŲ IR MEROAlClŲ

ŽIEMINIU KOTU
Nėra tos moteries Chicafcoje, kuri nereikalau
tų koto, ir pražiopsiotų ši pardavimą.

LOT 1—$12.75 Žiemos Kotai -$6.97
Žiemos kotas, juodas mašatinis su kaile
liais, su diržais, dideliais kalnieriais —di
dumas del moterių ir mer- fH į%
į\PJ
gaičiu.
Pirmiau buvo \ į f | %Ą į
$12.75—dabar
tpV««/|
v

LOT 2--$25 Šilko Plusli K(Hli-$14.89
Kotai labai gero šilko, raašatiniai, su dide
liais kalnieriais ir kitus
vilnonius su visokiais
kailių kalnieriais
r W H «

VYRAI!
J | J"
fln
l~**

Pirksi siutą, už
kurį inokėtumėt
$12.50 ir dau
giau. Nėra tokio
žmogaus, kuris
nežinotų dabartinio vilnos padėjimo. Kai
nos beveik tokios kaip kad buvo Naminėj
Karėj. Nėra teisės prielai pirkimą dviejų
ar .daugiau siutų ir pasidėjimą jų toles
niam laikui—jeigu tą visą suprasti—tai
pirk juos dabar.

Specialiai tiktai del Utarainko
Tvirtas mezv,
-4
- J „ I « ^ Ti-frtas . akvisokių spal- SAOOiS :iAu4iu.^
vų.
% svaro 5 Smo- J O g sva
at
ras
fkos.
- . . . 86C tai už

Lininis
1 « l / nC

*«%

fcra-

Perkelis, ge~
^
mnfSVi-

—#4 ei. pio- u*a*i* kviSI«io. Tik 10 k u o t i
ir

jar- 1 4 % C
du..

įar-

15C

aas.•..

* •

•

...

•••

DUBELTA*

I

—

- 1

i

i

•»

Atsakyk į tuos tris klausi- •
mus ir siusk atsakymą į: i
"DRAUGAS"

1800 W. 46tii Streą|, ' Chicago, III. \

1. Ar reikalauji Lietuvai visiškos polit
—«eprigttlmybė9?

2. Ar norėtum, kad Lietuva susidėtu į nauji wuj% U
vieną valstiją) su Lenkija?

ii,

LAUNDRYTABLETS

3. Kokios valdžios formos Lietuva norėtumei: ar m * :
publikos (kaip Amerikoje), ar Konstitucijinės mo- :
narchijos su karaliumi (kaip Austrijoj, ar Ang
lijoj)?

Vardas, pavardė
Adresas . .
. . . .

i

Pirmadieni?,

" D R A U G Ą S"

WI>«MU

-t

•••sAra

Daug nuostolių nuo gaisrų, .miesteliu susidaužė trauki- t BBE
niai. 6 žmones užmušta ir
Angliški laikraščiai prane
Praeitais 1917 metais Chica- io sužeista
g> • iw • • • i mmmmtmš • • m*mmmmmmm • • • • • • • • » • • • , » » » » «
ša, kad kaikurie anglių išve- goję gaisrai yra padarę nuo-1
!
UO S a u s i o mčiteslo 1918 m e t ų " D r a u 
/iotojai po namus (paprasti stolių $4,173,562. Buvo išviso T r u e t r a n s l a t l o n fiied wttb the postPirmadienis, vasario 4 d.,, šv. Andriejus.
go" B e n d r o v e p r a d e d a l e i s t i m e n e s i n }
master at Chicago, 111., on Pebruary
pedlioriai) už minkštųjų ang Q R7q o-oiorni Antradienis, vasario 5 d. Sv. Agota.
***
4, 1918, as reąuired by the act of
literatūros, mokslo, politikos ir visuome
lių toną išlupa po keliolika
October 6, 1917.
nes žurnalą—Baisus daiktas su plėšikais. dolierių, net pb 20 dol. ir dau
IŠ NORTH SIDE
Patrauksiąs atsakomybėn.
GEN. WOOD A P L E I D O
ff
giau.
ik
LIGONINĘ.
Chicagos prokuroras Miller
Prieš praeitą šeštadienį na-J M a t o t e ,
daugelįs bėdinų
Sausio 30 d. L. Vyčių 5 kp.
turėjo savaitinį susirink imą. ktį plėšikai nužudė Ulin6is žmonių jokiuo būdu negali praneša, kad jei gatvekariai
"Pažanga" eis tuo pačiu formatu, kaip ir ligr&iol, tik gal
Paryžius, vas. 3. — Ma
ir
viršutinių
geležinkelių
vaCentral
geležinkelio
kolekto
kiek padidinta.
J% redaguos kun. Prof. PR. BUČT8.
gauti anglių. O, čia siaučia'
Susirinkimas buvo skaitlin
joras
gen.
Wood,
kurs
buvo
onai
Bendradarbiais apsiėmė būti žynfiausi mušu literatai ir
nebusią apšildomi taip,
publicistai.
gas. Prisirašė
naujas narys rių Dennis Tierney to geležin baisus šaltis. Tatai k a i k u r i e š
"Pažanga" metams kaštuos tik $2.00.
kaip to reikalauja miesto pa sužeistas į dešinę ranką adarbštus vvras — J. Kis/mas. kelio stotyje ties Randolph pedlioriai ir plėšia žmdnes.
Atskiri numeriai po 20 centų.
merikoniškam fronte oksgat.
ir
paėmė
25
tūkstančius
rėdymas,
tuomet
jis
Kaltinin
Agentams
nuleidžiama 25 nuoš.
Paskui buvo renkami delega
Tokius plėšiku? visujomet
pliodavus
šovinini,
jau
ap
Pirmas
numeris
jau
spaudoje.
Išeis apie pabaigą sausio.
kus patrauksiąs atsakomybe a.
tai į L. Vyčių apskr. su v. Iš dol.
kiti
eis
reguleriai
pirmoje
pusėje
kiekvieno mėnesio.
reikia nurodyti policijai. Kaip
leido
ligonine.
Tuo metu stotyje buvo apie
Tito tarpu kaikuriuose gatrinkta net dešimts delegatu.
Pasiskubinkite užsisakyti. Agentai prašomi pasidarbuoti.
jie nesigaili vargdienių žmo
20
žmonių,
bet
niekur
nei
vievekariuose atrodo labiaus šal
Be gen. Wood buvo dar
ADRESAS:
Buvo atsilankęs svečias iš 24
nių, nereikia nei jįj gailėties.
čiau, negu pačioje gatvėje.
sužeisti jo štabo viršininkas
kp. su užkvietimu į šeiminis-1 n o policmono.
•
.
"PAŽANGOS" ADMINISTRACIJA"
ir
du
prancūzu
valdininku,
Plėšikai
automobiliumi
kaiu
ką vakarą. Visi vienbalsiai
— New York, vas. 2. —
1 8 0 0 W . 4 6 t h St,
C h i c a g o , 111.
—
Bellingham,
Wash.,
kuriedu
draugavo
ameriko
pasižadėjo važiuoti vakaran dūmė, taip nudūmė.
Nežinia kur pražuvo 3 me
Spėjama, jogei ir vienas tų mergaitė Lillian Rosner. vas. 2.—Ties Sedro-Woollev nams.
Bet kas svarbiausia, tai
vietinės kuopos senai jau ren plėšikų buvęs sužeistas. Poli Šimtas detektivų jos kelin
3H
giamo teatro komitetas prane cijai teko tik viena plėšikų ke ta diena ieško. Manoma,
tgE^^HEIEEL .^JugSli ^ • J j u ' i g g
šė, kad bus sulošta komedija purė ir revolveris.
kad jinai bus nužudyta ar
Ant rytojaus plėšikai pašo pagrobta.
(Visi trys pralaimėjo), dialo
gas, ir dar daugiau
visokių vė net S poliemonus ir vieną
automobiliu
pamarginimų vasario 11 die pravažiuojantį
REIKALINGA — Mer
ną prieš pat užgavėnias. ls- žmogų.
VARSAVINGSSTAMPS
gaitė del ofiso. Turi mo
"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su
1SSUED BY THE
Tečiau ir plėšikams blogai
tikrųjų kad ir pataikė, ne<
kėti ant typewriterio. Dar
batomis.
UNITED STATES
pirmadieniais dauguma žmo išėjo. Vienas jų nušautas. Tai
"DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lauGOVERNMENT
bas nuolatinis. Atsišauki
nių nedirba, tai ką ten į ko Įvyko ties gatvėmis Randolpli
| ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
te į "Draugo" Adminis
J I S DABAR J O R E I K A L A U J A . J U M S BUS
kius "niekel-show" turėtų ei ir Crawford. Tasai plėšikas
"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų
traciją, 1800 W. 46th St.
R E I K A L I N G A S PO K A R E I .
darbininkams pasiskaitymų, rašytų paeių darbininkų.
ti. Be abejonės, ateis verčiau vadinosi Kaymond alias Cur"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytų Val
i lietuvišką vakarą, nes pama tis. Buvęs jau kalėjime, intaREIKALAUJA.
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
stijų Valstybine Paranka neša 4-ta sudėtinį nuo
tys ką naudingesnio.
riamas vienos bankos apiplė
Jo Mylista vyspupas Syrasitikimus.
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su
Rtikia pažymėti, kad
L. šime ir buvęs paliuosuotas li cuse N. Y. reikalauja lietu
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių,
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienyta
Vyčių 5 kp. lbšėjai jau ne gi teismo po $35,000 paranka. viško kunigo. Jeigu kas iš
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
*
Valstijų Taupymo Markes.
sykį pasižymėjo lošime. Už
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
Šaudvmas gatvėse ištiko, gerbiamų kunigų norėtu ap
J u m s paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda,
tikrinu, kail ir minėtam va- kuomet policija nužiūrėtų pi ė imti vietą
ninkui s v a r b u ,
naudinga,
i n d o m u ir
toje diocezijoje,
suprantama.
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
kare bus kas pažiūrėti. Alsi-1 &kų įe^kojo. Susekė juos besi malonėkite kreiptis prie ma
"DARBININKAS" nuolatai išleidineja knygelių, ku
kite jų.
lankęs nei vienas nesigailės į s i a p s tanėius net tris. Vienas nės.
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u
vir
Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį!
jų pabėgo, kitas Moran, pasi
ir pasidžiaugs.
KUN. P. VANAGAS,
šija visas išleistuves.
Tas
padės
laimėti
šitą
karę!
L. Vyčiij 5 kp. turėjo įs davė, gi trečiasis, Kavmond, 425 Lafayette st., Utica, N. Y.
Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
teigus vakarinius kursus (pu- galą gavo.
S£
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
REIKALINGAS vaikinas
mokas). Bet nežinia kodėl t i i
tik subatiuius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
ar mergaitę, žinanti knygvekursai buvo kaip ir apmirę.
Vokiečių registravimasis.
75c
dystę. Malonės atsišaukti lai
Bet laikui )>ėgant jaunimas
Adresas:
šiandie visose Suv. Valsti šku ar asmeniškai atsilankyti
subruzdo, kad vakarinius kur
sus kuogreiėiausiai atnaujinti. jose, tni^i ir C'liicagoje, prasi pas:
Geriausi mokytojai įlašižaclė deda Vokietijos pavaldiniu,
"DRAUGAS PUB. CO.,
kaipo
svetimžemių
priešinin
jo be jokio atlyginimo moky
1800 W. 46th St., Chicago, 111.
•U, I
kų, registravimasis. Ir tie turi
tojauti.
PAJIEŠKOJIMAI.
28 d. sausio buvo pirma \ registmoties, katrie turi pirPaieSkau puseserės Juzės Janul«diena pamokų.
Mokinių be- mnsias pilietybės poperas.
vičiutės. Patina ii Suvalkų gub., SeiSpausdiname Plakatas,
»—
rods buvo išsyk apie penkio
I virtmamn, kad Chieago.io an ų kpay
.
Leipalingio
parap.
PaakutiTikietus
perstatymams,
V
i ijno<s
np raivvua il d
bD m
s i l l i a r t * 3 * maėiau
Lawrencekur.
Mass.,
\ nOkKi pi et u
u ii lnl ii lųl
OMĮ p # u
nežinau
JI
m } Dabar
lika. Gera pradžia.
Baliams, Piknikams ir
apie 25,000.
Pati ar kas apis ja llnote, malonė
tt.; Programas, Kon
Jaunime, naudokis mokslu,
kite pranešti ii u o adresu:
stitucijas ir kitus spau
ANTANAS BURBA,
nes tik per mokslą
atrasi
9214 Woodlawn Are., Chicago, 111.
sdinimo darbus. Dar
Pardavinėjami karė:,
^0-81-1-2-4-5).
.sau geresnę ir šviesesnę atei
bus atliekame gražiai,
ženkleliai.
PARDAVIMUI.
ti.
Parsiduoda, Bučerne ir Grocsrne
D r a m a t i š k a Vienoje Veikmėje O p e r e t e
Lietuviu
apgyventoje vietoje. Gerai
savo btie kokj
spaustuvė pripildyta nau.Korespondentas.
šiandie Tllinois valstijt/' išdirbtas biznis.
Taipgi arklys su vlyt°??t..?iV-b4«
jausioinis mašinomis ir nauprasideda larės ženklelių par <ais pakinkiais ir vėlimas. Priežastis
Parašė
PRANAS
TOWN OF LAKE.
valiuoju ant farmos. Atsišaukite grei
jansio
styhaus
raidėmis.
davinėjimo savaitė. Did !o tai.
2438 W. 45 Place, Chicago, III.
kampanija
tuo
tikslu
pradėta
(20,
31-1-3-4-5-6).
Vydių 13 kp.
susirinkimai.
Kaina Į O centų
Ciiieagoje.
Sausio 30 d. Daiv>j 8qnare
• !!•

j

Reikia nuifodyti policijai.

ll>iį<W

CHICAGOJE

Užsisakykite "Pažangą"
N

PAŽANGĄ

ws.s.

TAUPYK IR
SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI
TAUPINI.

m

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

"DARBININKAS"

TAI MŪSŲ DARBAI

"DARBININKAS"
242 W. Brdadway,
So. Boston, Mass.
•s]

T i k Išėjo Iš S p a u d o s

"AUŠRELE"

parko svetainėje L. Vyčių 13
kp. turėjo susirinkimą. Susi
rinko skaitlingas būrelis jttiinimo. Svarstyta kuopos rei
kalai. Surasta moksleivio D.
užsilikusi ii pinigų — 10 dol.
Vienbalsiai pripažinta išmo
kėti.
Kalbėtasi apie vakarines
pamokas, kurias kuopa įstei
gė visiems, norintiems mokinties, veltui.
Susirinkiman atėjo iš L.
V. apskričio delegatas.
Jis
mūsų kuopą pakvietė koneertan, kurs įvyks vasario
10 d. Šv. Kryžiaus parap.
Kuopos jaunimas pasižadėdėjo visakuom koncertą rem
ti ir pasidarbuoti.
Uždarius susirinkimą dar
buvo žaismh} ir dainų.
Vytė.

Egzaminuos šaukiamuosius. | JOSEPH C. WOLON I
LIETUVIS ADVOKATAS
=
Saukiamus kareiviauti pir
mojo skyriaus vyrus šią sa
vaitę pradės egzaminuoti gy
dytojai.

I

I

•

'

S Kam b. 334 National Life Bldg.
=
33 So. LaSalls St.,
~ Vakarais 1836 Milwaukee Avs.
-r.
Central 6390
Raaldence Humbuld 37
5
CHICAGO, IL.L.

AUKSUOTI ROŽANČIAI
Užlaikome Ro
žančių dideliame
pasirinkime įvai
riose
spalvose
karolių,
kurie
yra pargabenti
iš Europos. Pa
siskubinkite sn
užsakymais.
Greitai gali iš
sibaigti. Turime
taipgi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

Gauti gersnj darbą Ir
daugiau pinigų.
Visur reikalinga daug
kirpėju, trtmerių, ranko
vių,
kišenių Ir skylučių
dirbėju. Taipgi
preserių
ir siuvėjų elektros mari
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai.
Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime
pritaikinime ir siuvime
— $16.00.
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pa
gal Jųsų mlera — bile
stailės arba dydžio,
ii
bUe madų knygos.
MASTER DESIGNTJTG SOBOOli
J. F. Kasnlcka, Perdėtinis
118 M. La Salle gatve. Kambarvs
410-417. Prieš Ctty Oall.
Į

*

Į
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ffo. 1457. Karoliai Įvairių tpa!fų. Reikalaunant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis ir kryželis storai auksuoti kaina su prisiuntimu. 75c.
No. 1488. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lendugelis ir kryželis.
Gvarantuoti
ant 5 metų. Kaina su prtsiunttmu tik
tl.25

i

i

Aną dieną kilo gaisras
. Įžanga dykai.
Nbrth Dearborn viešbuty.),
Chicago ave. ir State gat.
Iliustruotos paskaitos apie
Apie šimtas svečių išdūmė " Amerikonišką Respubliką"
laukan. Kelis gaisrininkai iŠ- krutamuose paveiksluose, paHe5e.
nedėlyj, vasario 4 d. Del vai
Gaisras ėmė pradžią spaus kų 4:30 vai. po piet. Del su
tuvėje po viešbučiu.
augusių 7:30 vakare.

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 10 metai
Gyvenimas ir Ofisas
S14f 8. Morgan 83. kertė SI st.
Cblcago, m.
*
SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriška ir Valku
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Iki 0 ryto. nuo 13 Iki S po piet
ir nuo 0 iki 8:10 vak. Nedėllomls vakarais ofisas uždarytas.
Telepbone Tardė 08?

"Draugo" Knygyne
1800 W. 46tt) St,

'£

Čia yra Jūsų Proga!

— i

GAUNAMA

1800 W. 46th St, Chicago, Illinois

S
=
=
=
E
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Paskutinis pirmadienis.

Sulyg kuro administrato
riaus parėdymo šiandie ligi
pietų gali but atidarytos visos
barzdaskutyklos.
Fotografų įstaigos gali but
atidarytos per dieną. Bet fo
tografuoti leista tik svetimžemius priešininkus, kuriems
šią savaitę reikia fotografijų
prie registravimąsi.
Bet šitas pirmadienis regi s
bus paskutinis, surištas su ku
ro taupymu. Sakoma pirma
dienių šventės bus atšauktos
nes tam labai priešinasi gy
Šimtas svečių išbėgo laukan. ventojai.
. ^ w ^ ^ ^

DRAUGAS PUB. CO.
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—c

SVIESTAS

No. 1489. Galima gauti (vairių
spalvų karoliais. Kryželiai "Ro
man Gold". Gvarantuoti ant 5
metų. Kiekvienas atskirai {dė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dėlei giminių. Su pristuntimu
$1.00

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W . 4 6 t h S t r e e t

#•

Home
Blend vežimų
pardavėjai ir daug krau
tuvių parduoda ta pačių
kavų po 80c.

Užsisakant paminėkite numeri ir kokios spalvos norite. Pinigus
jį galite siųsti išperkant Money Order, registruotame
laiške, arba
viencentlnials krasos ženkleliais. Adresuokite:
V^t* • • * ^ . * . m

_

Chicago, III.

Chicago, III.

Geriausia sm et ci
ne, negu
kur jųs ga
lite gauti, sv

Riešučių Sviestas
Labai geras po

52c

30c

COCOA
Geriausia Bank
. sulyginę su
bent kokia,
1-2 sv.

PUIKUS
STALAVAS
SVIESTAS

14c 45c

WEST t.:: >::
; ; -u \v Chicago a. 1102 W. 22nd st.
NORTH SIDE
1873 Milwaukee a.lį«? 6 9 B ^ f t J 8 l a £ d * SOUTH SIDi; 408 W. Division st
2054 MilwaukeeaJ?5J2 W• North a.
720 W. Norta a
1054 M i l w a u k e e a . j ] i " Halsted st 1032 Wentworth a 2640 Lincoln av.
1510 W. Madison 1883 S. Halsted st 1437 S. Halsted st 3 2 44 Lincoln av
2830 W. Madison!l818 W. 1 3 t h s t | 4 7 3 3 8. Ashland a. 8418 N. Clark
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